
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานและผูฝึ้กงาน 
บริษทั พีไอเอ อินทีเรีย จ ากดั 

 
บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จ ำกัด (“บริษัท”)เคำรพสทิธิควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำนและผู้ฝึกงำน (“ท่ำน”) และให้
ควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบรษิทัไดม้กีำรก ำกบัดแูล และกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูสว่นบุคคล ให้
มคีวำมสอดคล้องกบักฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กล่ำวคือ พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562) และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง จงึขอแจง้ขอ้มลูดงัมสีำระส ำคญัต่อไปนี้ 
 
1. ค านิยาม  
 บรษิทั หมำยถงึ บรษิทั พไีอเอ อนิทเีรยี จ ำกดั  

 พนักงาน หมำยถงึ ผูส้มคัรงำนที่ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขำ้ท ำสญัญำจำ้งกบับรษิทั โดยถอืเป็นลูกจำ้งของบรษิทัตำม
ควำมหมำยของกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ไม่ว่ำจะในฐำนะพนักงำนรำยเดือน พนักงำนรำยวนั หรอืพนักงำนตำม
สญัญำจำ้งเฉพำะงำน (Freelance) กต็ำม  

 ผูฝึ้กงาน หมำยถงึ บุคคลทัว่ไปทีส่มคัรเขำ้ฝึกงำน หรอืนักศกึษำทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขำ้รบักำรฝึกงำนทีบ่รษิทั 

 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได้ (ระบุไปถึงเจ้ำของขอ้มูล) ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงตรงหรอืทำงอ้อมก็ตำม แต่จะไม่รวมไปถงึขอ้มูลของผู้ทีเ่สยีชวีติแลว้ หรอื ขอ้มูลของนิติบุคคล เช่น บรษิัท มูลนิธ ิ
สมำคม องคก์ร 

 ขอ้มลูอ่อนไหว หมำยถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นเรื่องสว่นตวัโดยแทข้องบุคคล ทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนและสุม่เสีย่ง
ต่อกำรถูกใชเ้พื่อเป็นกำรเลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม อำทเิช่น ขอ้มูลเกีย่วกบัเชือ้ชำต ิเผ่ำพนัธุ ์ควำมคดิเหน็ทำงกำร
เมอืง ควำมเชื่อในลทัธศิำสนำหรอืปรชัญำ พฤตกิรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชวีภำพ (เช่น กำรสแกนลำยนิ้วมอื กำรสแกนใบหน้ำ เป็นต้น) หรอืขอ้มูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจำ้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลในท ำนองเดยีวกนัตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกำศก ำหนด 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม 
 บรษิทัอำจท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปนี้   
 2.1 ข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสมัครงำนและกำรคัดเลือกพนักงำน ได้แก่ ข้อมูลที่ปรำกฏใน 
Curriculum Vitae (CV) ขอ้มูลรำยละเอยีดที่ถูกกรอกลงในเอกสำรสมคัรงำน ควำมเหน็ประกอบกำรคดัเลอืกพนักงำน 
ซึง่จะประกอบไปดว้ยขอ้มลู ดงัต่อไปนี้   
  2.1.1 ขอ้มลูทีร่ะบุตวัตน อำทเิช่น ชื่อ-นำมสกุล เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน วนัเดอืนปีเกดิ เลขหนังสอื

เดนิทำง เลขทีใ่บอนุญำตขบัขีร่ปูถ่ำย เป็นตน้  
  2.1.2 ขอ้มูลทีส่ำมำรถตดิต่อได ้อำทเิช่น ทีอ่ยู่อำศยัหมำยเลขโทรศพัท์บำ้น หมำยเลขโทรศพัท์มอืถอื, 

อเีมล,์ แอพพลเิคชัน่ในกำรสนทนำ เช่น Line ID, โซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook เป็นตน้ 
  2.1.3 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรศกึษำ อำทเิช่น วุฒกิำรศกึษำ ผลกำรศกึษำ ประวตักิำรฝึกอบรม เป็นตน้  
  2.1.4 ขอ้มลูกำรท ำงำน อำทเิช่น ประวตักิำรท ำงำน เป็นตน้   
  2.1.5 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคู่สมรส บุตร บดิำ มำรดำ เช่น ชื่อ นำมสกุล เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน ที่อยู่ 

หมำยเลขโทรศพัท ์  
  2.1.6 ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลอ้ำงองิ หรอืบุคคลทีส่ำมำรถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ นำมสกุล เลข

บตัรประจ ำตวัประชำชน ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์  



  2.1.7 ขอ้มลูเกีย่วกบัภำระทำงทหำร    
2.2 ขอ้มลูสว่นบุคคล เมื่อไดร้บักำรบรรจุเป็นพนักงำน ซึง่จะประกอบไปดว้ยขอ้มลู ดงัต่อไปนี้  
 2.2.1 ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรจำ้ง อำทเิช่น ต ำแหน่งงำนที่ถูกบรรจุในบรษิทั เงนิเดอืน ค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็น

ตน้ 
 2.2.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ในกำรท ำงำน อำทิเช่น ประกนัสงัคม สวสัดิกำร ผลประโยชน์ที่

พนักงำนพงึไดร้บัจำกบรษิทัตำมขอ้บงัคบัและหรอืระเบยีบกำรบรหิำรของบรษิทั เป็นตน้  
 2.2.3 ขอ้มลูทำงกำรเงนิ อำทเิช่น บญัชธีนำคำร ภำษ ีรำยกำรยกเวน้หรอืหกัลดหย่อนทำงภำษ ีเป็นตน้ 
 2.2.4 ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำงำน อำทเิช่น ขอ้มูลลำยนิ้วมอืเพื่อใช้บนัทกึกำรเขำ้ออกงำน ขอ้มูล

กำรขำดและลำงำน กำรท ำงำนล่วงเวลำ เป็นตน้   
 2.2.5 ขอ้มูลสุขภำพ (ที่ต้องใช้ในกำรท ำประกนัสุขภำพ) เช่น น ้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจ ำตวั ผลกำร

ตรวจร่ำงกำย ประวตักิำรรกัษำพยำบำล เป็นตน้   
 2.2.6 ขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัอิำชญำกรรม  
 2.2.7 ขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกลอ้งวงจรปิด : บรษิทัจะท ำกำรเกบ็ภำพของท่ำนในกรณีทีท่่ำนไดเ้ขำ้มำยงัพืน้ที่

ของบรษิทัผ่ำนกลอ้งวงจรปิด ซึ่งกำรเกบ็ขอ้มลูดงักล่ำวจะเป็นกำรเกบ็เฉพำะขอ้มูลภำพ (ไม่เกบ็
เสยีง) เท่ำนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัไดท้ ำกำรปิดป้ำยประกำศเป็นทีช่ดัเจนในบรเิวณทีบ่รษิทัท ำกำรตดิตัง้
กลอ้งวงจรปิด 

 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
 ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลบรษิทัจะจดัเกบ็เฉพำะขอ้มลูทีม่คีวำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ทัง้นี้ ในกำรเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำว จะเป็นกำรเกบ็ขอ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี้  
 (1) ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัจำกท่ำนโดยตรง ทัง้ทีอ่ยู่ในรปูแบบของเอกสำร หรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืขอ้มลูที่

ท่ำนไดก้รอกลงในเอกสำรหรอืแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท ำขึน้ 
 (2) ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัจำกแหล่งอื่นนอกเหนือจำกทีไ่ดร้บัโดยตรงจำกท่ำนซึง่ขอ้มลูดงักล่ำวจะตอ้งเป็นขอ้มลู 
  ทีบ่รษิทัเชื่อโดยสุจรติว่ำเจำ้ของแหล่งขอ้มลูดงักล่ำวมสีทิธใินกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บรษิทัได้ 
 (3) ขอ้มลูทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวมไดโ้ดยอตัโนมตั ิอำทเิช่น กำรใชคุ้กกี ้(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ  
 (4) ขอ้มลูภำพทีบ่นัทกึโดยกลอ้งวงจรปิด ซึง่รวมทัง้ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวแต่ไม่ไดม้กีำรบนัทกึเสยีง  
 บรษิทัจะท ำกำรเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล ภำยในระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็น หรอืตำมสมควร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ต่ำงๆทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ เวน้แต่จะมกีฎหมำยอนุญำตใหม้รีะยะเวลำกำรเกบ็รกัษำทีน่ำนขึน้ 
ทัง้นี้ หำกไม่อำจก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็ขอ้มูลไดเ้ป็นทีช่ดัเจน ใหอ้ำศยัระยะเวลำทีเ่หมำะสมในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูล
ส่วนบุคคล ระยะเวลำตำมสญัญำ อำยุควำมตำมกฎหมำย หรือควำมจ ำเป็นที่ต้องเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลตำม
ระยะเวลำทีจ่ ำเป็น เป็นเกณฑข์ัน้ต ่ำในกำรจดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่ำว 
 
4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บ บนัทึก จดัระบบ เปลี่ยนแปลงหรือปรบัเปลี่ยน กำร
พจิำรณำ กำรใช้ รวมไปถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยบญัญัติไว้ กล่ำวคือ 
บรษิทัจะขอควำมยนิยอมจำกเจ้ำของขอ้มูลก่อนหรอืขณะท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวทัง้นี้ให้ยกเว้น
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ม่จ ำตอ้งขอควำมยนิยอม อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูภำยใต้ฐำนสญัญำ, ฐำนหน้ำทีต่ำมกฎหมำย, ฐำนประโยน์
ส ำคญัต่อชวีติ, ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม เป็นตน้   



 นอกจำกนี้ กำรด ำเนินกำรใดๆเกี่ยวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลบรษิทัจะท ำเท่ำทีจ่ ำเป็นตำมวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัระบุไว้
โดยแจง้ชดั 
 
5. วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษัทขอแจ้งให้พนักงำนทุกท่ำนทรำบว่ำ บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปนี้ 
 (1) เพื่อใชใ้นกำรพจิำรณำก่อนกำรตดัสนิใจว่ำจำ้ง และเพื่อใชใ้นกำรท ำขอ้ตกลงเกี่ยวกบักำรจำ้ง และสญัญำ

ว่ำจำ้งกบับรษิทั   
 (2) เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในฐำนะพนักงำนหรือผู้ฝึกงำนของบริษัท อำทิเช่น กำรขึ้นทะเบียน

พนักงำน กำรจดัท ำบตัรพนักงำนหรอืกำรระบุตวัตนของพนักงำนในรปูแบบอื่น เช่น กำรสแกนลำยนิ้วมอื 
กำรเขำ้รบัอุปกรณ์ส ำนักงำน เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์ กำรตัง้ค่ำ username password และ email ของ
บรษิทั ในฐำนะพนักงำนหรอืผูฝึ้กงำน เป็นตน้  

 (3) กำรจดัท ำหรอืต่ออำยุวซี่ำและใบอนุญำตท ำงำน (ส ำหรบัพนักงำน หรอืผูฝึ้กงำนชำวต่ำงชำต)ิ   
 (4) กำรจดัท ำประกนัสุขภำพให้แก่พนักงำน และกำรเก็บข้อมูลสุขภำพเพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยของ

พนักงำนหรอืผูฝึ้กงำน 
 (5) เพื่อใชใ้นบรหิำรจดักำรเรื่องกำรจ่ำยเงนิเดอืน หรอืค่ำจำ้ง หรอืเงนิอื่นๆใหแ้ก่พนักงำนหรอืผูฝึ้กงำน  
 (6) เพื่อใชใ้นกำรวดั/ ประเมนิผล เกีย่วกบักำรจำ้งงำนและบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบคุคลของบรษิทั  
 (7) เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบักำรจำ้ง และเพื่อกำรประชำสมัพนัธเ์กี่ยวกบักจิกรรมที่

เกี่ยวกับกำรจ้ำง หรอืกิจกรรมใดๆของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก หรือกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ของ
บรษิทั   

 (8) เพื่อใชใ้นกำรประกำศรำยชื่อพนักงำนหรอืผูฝึ้กงำนใหม่ พนักงำนหรอืผูฝึ้กงำนทีพ่น้สภำพ พนักงำนดเีด่น 
พนักงำนทีไ่ดร้บักำรเลื่อนต ำแหน่ง พนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ       

 (9) กำรประเมินผลงำนจำกนำยจ้ำง หวัหน้ำงำน หรอืเพื่อนร่วมงำน เพื่อกำรพจิำรณำปรบัต ำแหน่ง ปรบั
เงนิเดอืน หรอืกำรไดร้บัค่ำตอบแทนพเิศษอื่นๆ        

 (10) เพื่อใชป้ระกอบกำรลำออกหรอืกำรพน้สภำพกำรเป็นพนักงำนหรอืผูฝึ้กงำน กำรเลกิจำ้ง กำรเกษียณอำยุ 
เป็นตน้           

 (11) เพื่อใชใ้นกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ต่อสูค้ดขีองบรษิทัตำมกฎหมำย   
 (12) เพื่อใชส้่งใหแ้ก่ผูร้บับรกิำร(ลูกคำ้)ของบรษิทั ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อตรวจสอบประวตัหิรอืคุณสมบตัิ

และควำมสำมำรถของพนักงำนว่ำมคีวำมเหมำะสมและถูกต้องตำมควำมต้องกำรของผูร้บับรกิำร(ลูกคำ้)
ของบรษิทัหรอืไม่ 

 (13) เพื่อกำรปฏบิตักิำรใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
 (14) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมควำมยนิยอมทีพ่นักงำนและผูฝึ้กงำนไดใ้หไ้วใ้นแต่ละครำว 
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก  
 บรษิทัอำจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก ภำยใต้กฎหมำยและวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว้
ขำ้งตน้ อนัไดแ้ก ่
 (1) ผูใ้ห้บรกิำรต่ำงๆ อำทเิช่น บรษิทัประกนั (ส ำหรบักำรขอเอำประกนัอุบตัเิหตุและประกนัสุขภำพ) บรษิทั
ผูพ้ฒันำระบบสำรสนเทศน์ของบรษิทั เป็นต้น ทัง้นี้ ให้หมำยรวมถึง ผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นผูใ้ห้บรกิำร
ภำยนอก ที่มคีวำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลอ่อนไว้ (เฉพำะทีเ่จำ้ของขอ้มูลไดใ้หค้วำมยนิยอม) 



ซึง่จะตอ้งด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล ภำยใต้ขอ้ตกลงกำรประมวลผลขอ้มูล (Data Processing 
Agreement : DPA)    
 (2) ผูร้บับรกิำร(ลูกคำ้) ของบรษิทั หรอื นิตบิุคคล/หน่วยงำน/องคก์รทีบ่รษิทัเขำ้ท ำกำรประมลู หรอืเสนอขำย
บรกิำร             
 (3) บุคคลหรอืนิตบิุคคลภำยนอกอื่นใดทีบ่รษิทัมคีวำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงสมเหตุสมผล  
 (4) หน่วยงำนของรฐั หรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัทีม่อี ำนำจในกำรขอขอ้มลูดงักล่ำว    
 อนึ่ง บรษิทัจะก ำหนดใหผู้ร้บัขอ้มูลส่วนบุคคล จดัใหม้มีำตรกำรในกำรปกป้องขอ้มูลของพนักงำนและผูฝึ้กงำน
อย่ำงเหมำะสมและจะก ำหนดใหผู้ร้บัขอ้มูลจะต้องด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเท่ำทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ 
และจะด ำเนินกำรป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัไปโดยมชิอบ 
    
7. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล  
 บรษิทัไดม้กีำรจดัใหม้ีมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมเหมำะสม มี
ประสทิธภิำพ และสอดคลอ้งกบักฎหมำยหลกัเกณฑ์ ระเบยีบ และแนวปฏบิตัิด้ำนกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
ป้องกนักำรเขำ้ถงึ กำรใช ้กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผู้ที่ไม่ได้รบัอนุญำตหรอื
โดยกำรละเมดิกฎหมำยนอกจำกนี้ บรษิทัยงัจดัใหม้กีระบวนกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยั อำทเิช่น กำรเขำ้รหสัของ
พนักงำนหรือผู้ฝึกงำน และกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนหรือผู้ฝึกงำนในแต่ละต ำแหน่งงำน 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนัน้ จะถูกเขำ้ถงึไดเ้ฉพำะผูท้ีไ่ดร้บัอนุญำตเท่ำนัน้ อกีทัง้ บรษิทัไดใ้หค้วำมรู้
แก่พนักงำนและผู้ฝึกงำนทุกท่ำน เพื่อใหต้ระหนักถงึหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรเกบ็รวบรวม กำรจดัเกบ็รกัษำ 
กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของตน โดยก ำหนดใหพ้นักงำนหรอืผู้ฝึกงำนต้องปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยและระเบยีบในเรื่องของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 
 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 8.1 บรษิทัจะท ำกำรจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอืเมื่อเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลได้ยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมในกำรให้บริษัทจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว เท่ำนัน้ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำดงักล่ำว หรอืเมื่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยกเลกิกำรให้ควำมยนิยอมบรษิทัจะท ำกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มูล
สว่นบุคคลทีท่ ำกำรเกบ็รกัษำไว ้ตำมรปูแบบและวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
 8.1.1 กรณีทีข่อ้มลูสว่นบุคคลถูกจดัเกบ็ไวใ้นรปูแบบของเอกสำรฉบบัพมิพ ์บรษิทัจะท ำกำรท ำลำยโดย

เครื่องท ำลำยกระดำษ 
 8.1.2 กรณีทีข่อ้มูลสว่นบุคคลถูกเกบ็ไวใ้นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทัจะท ำกำรตดิต่อแผนกไอทเีพื่อ

ท ำลำยเอกสำรอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่ำว 
 8.2 ภำยใต้ พรบ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พนักงำนหรอืผู้ฝึกงำนซึ่งมฐีำนะเป็นเจ้ำของขอ้มูล
สว่นบุคคล มสีทิธดิงัต่อไปนี้ 
 8.2.1 สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (Right of Access) 

ท่ำนมสีทิธขิอเขำ้ถงึ หรอืขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนซึ่งอยู่ภำยในควำมรบัผดิชอบของ
บริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มำของข้อมูลดังกล่ำวที่บริษัทมิได้รบัมำจำกท่ำน
โดยตรงได ้

 8.2.2 สทิธใินกำรโอนขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Data Portability)  
ท่ำนมีสทิธิขอให้บรษิัทส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนอื่นได้ด้วยวธิีกำร
อตัโนมตัิ หรอืขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รำส่งหรอืโอนไปยงัหน่วยงำนอื่นโดยตรง หำกบรษิทัได้



จดัท ำขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่ำวไวใ้นรปูแบบทีส่ำมำรถอ่ำนหรอืใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเครื่องมอื
หรอือุปกรณ์ทีท่ ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตั ิและสำมำรถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธิกีำร
อตัโนมตั ิทัง้นี้ ใหย้กเวน้เฉพำะกรณีทีส่ภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได้ 

 8.2.3 สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Rectification) 
ท่ำนสำมำรถขอแก้ไขข้อมูลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั และไม่ก่อให้เกิดควำม
เขำ้ใจผิดได้หำกท่ำนเหน็ว่ำขอ้มูลที่บรษิทัมีอยู่นัน้ไม่ถูกต้องหรอืท่ำนมกีำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล
สว่นบุคคลของท่ำนเอง  

 8.2.4 สทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
ท่ำนมสีทิธบิรษิทัเพื่อยกเลกิกำรให้ควำมยนิยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่ำนไดใ้ห้
ควำมยนิยอมกบับรษิทัได้ ทัง้นี้ ให้ยกเวน้เฉพำะกรณีที่กำรเพกิถอนควำมยนิยอมดงักล่ำวจะมี
ผลกบัขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรอืสญัญำทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่ำน  

 8.2.5 สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Object)   
ท่ำนมสีทิธใินกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลขอ้มูลที่เกี่ยวกบัท่ำนส ำหรบักรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนได้ดว้ยเหตุบำงประกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  
อย่ำงไรกต็ำม แมท่้ำนจะไดย้ื่นค ำคดัคำ้นแลว้ แต่หำกบรษิทัสำมำรถแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบ
ด้วยกฎหมำยที่ส ำคญัยิ่งกว่ำสทิธขิ ัน้พื้นฐำนของท่ำน บรษิัทก็จะยงัคงด ำเนินกำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนเฉพำะในสว่นดงักล่ำวต่อไป 

 8.2.6 สทิธใินกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล (Right to Restrict Processing)  
  ท่ำนสำมำรถขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
  (1) เมื่ออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมค ำรอ้งของท่ำน อำทเิช่น ค ำร้องขอให้แก้ไขขอ้มูลส่วน

บุคคล หรอืค ำรอ้งคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นตน้    
  (2) เมื่อบรษิัทไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลอกีต่อไป แต่กำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่ำวยงัคงมคีวำมจ ำเป็นเพื่อกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทำงกฎหมำย  
  (3) เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเขำ้ข่ำยทีต่้องถูกลบหรอืท ำลำย แต่ท่ำนขอใหบ้รษิทัระงบักำร

ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำวแทน 
 8.2.7 สทิธใินกำรขอใหล้บหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Erasure)  

ท่ำนสำมำรถขอใหล้บ หรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถระบุตวัตน
ของท่ำนได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

  (1) เมื่อท่ำนเชื่อว่ำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนถูกประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  
  (2) เมื่อบริษัทหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคล ภำยใต้ระยะเวลำกำรเก็บ

รกัษำ และวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ 
  (3) เมื่อท่ำนได้ใช้สทิธเิพกิถอนควำมยนิยอม หรอืสทิธคิดัค้ำนกำรประมวลผลและบรษิัทไม่มี

เหตุผลตำมกฎหมำยทีจ่ะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ไดต้่อไป 
 8.2.8 สทิธใินกำรรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint) 

ท่ำนมสีทิธใินกำรรอ้งเรยีนต่อบรษิทั (ตำมช่องทำง และรปูแบบทีบ่รษิทัก ำหนด) หรอืต่อพนักงำน
เจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจตำมพระรำชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกรณีทีท่่ำนเชื่อ
ว่ำบริษัท ลูกจ้ำงหรือผู้รบัจ้ำงของบริษัท กระท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตักิฎหมำยในเรื่องของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 



 8.3 สทิธขิองท่ำนเป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ ดงันัน้หำกท่ำนประสงคจ์ะท ำกำรใชส้ทิธขิอ้ใดขอ้หนึ่งตำมทีไ่ด้
ระบุไวข้ำ้งตน้ ท่ำนสำมำรถขอใชส้ทิธไิดผ่้ำนทำงระบบอเีมล ์DPO@PIAinterior.com 
  
 อนึ่ง บริษัทขอเรียนแจ้งแก่ท่ำนว่ำ บริษัทจะด ำเนินกำรตำมที่ท่ำนร้องขอหรือไม่นัน้ ขึ้นอยู่กับฐำนในกำร
ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลและเหตุผลประกอบทีท่่ำนไดแ้จง้แก่บรษิทัโดยเมื่อบรษิทัไดร้บัค ำรอ้งจำกท่ำนแลว้ บรษิทั
จะท ำกำรพจิำรณำ และแจง้ผลกำรพจิำรณำแกท่้ำน ภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสำรค ำรอ้งขอใชส้ทิธิ
จำกท่ำนครบถ้วน หำกบรษิทัมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้เวลำในกำรพจิำรณำเกินว่ำก ำหนดระยะเวลำขำ้งต้น บรษิัท
จะแจ้งสำเหตุของควำมล่ำช้ำ พร้อมก ำหนดเวลำที่คำดกำรณ์ว่ำจะพจิำรณำแล้วเสรจ็ให้ท่ำนทรำบ ในขณะเดยีวกนั 
หำกบรษิทัปฏเิสธค ำรอ้งของท่ำน บรษิทัจะแจ้งผลกำรปฏเิสธพรอ้มเหตุผลกลบัไปยงัช่องทำงตดิต่อที่ท่ำนได้เลอืกไว ้
โดยหำกท่ ำนมีควำมสงสัย ในผลกำรพิจำรณ ำของบริษัท  ท่ ำน สำมำรถท ำกำรสอบถำมมำที่  อี เมล์ : 
DPO@piainterior.com 
 
9. ช่องทางการติดต่อบริษทั 
 ในกรณีทีท่่ำนมคี ำถำม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะ หรอืต้องกำรใช้สทิธติำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ ท่ำนสำมำรถท ำกำรตดิต่อบรษิทัไดต้ำมช่องทำงดงัต่อไปนี้  
 อเีมล:์ DPO@piainterior.com         
 ทีอ่ยู่:  193/120-123 อำคำรเลครชัดำออฟฟิสคอมเพล็กซ์ชัน้ 29 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โทรศพัท:์ +662 264 0690 
 
10. การทบทวนหรือเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิทัสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำทบทวน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขรำยละเอยีดเงือ่นไขของนโยบำยคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลฉบบันี้เป็นครัง้ครำว เพื่อให้มคีวำมสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ หำกมกีำรแก้ไข
เปลีย่นแปลงบรษิทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั และช่องทำงอื่นทีบ่รษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม ทัง้นี้ 
ใหน้โยบำยควำมเป็นสว่นตวัทีป่รำกฎบนหน้ำเวบ็ไซตข์องบรษิทัถอืเป็นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบัปัจจุบนัทีสุ่ด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1 
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